
sþ. 14. Tillaga til þingsályktunar [14. mál]
um útbreiðslu sjónvarps.

Flm.: Steingrímur Hermannsson, Halldór Ásgrímsson, Ingi Tryggvason,
Páll Pétursson, Gunnlaugur Finnsson, Stefán Valgeirsson.

Ásgeir Bjarnason, Jón Helgason.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera þriggja ára áætlun um út-
breiðslu sjónvarps, m. a. til báta á fiskimiðum, með byggingu endurvarpsstöðva
eða aðstoð við einstök býli, þar sem ekki næst sending frá slíkum endurvarps-
stöðvum, en unnt er að skapa móttökuskilyrði með öðrum hætti. Skal að því stefnt,
að öll býli og bátar á fiskimiðum, þar sem telja má að njóta megi sjónvarpsút-
sendinga með viðráðanlegum stofnkostnaði, hafi fengið þá aðstöðu að framkvæmda-
timabilinu loknu.

Til framkvæindasa1ukvæmtáætlun þessari skal aflað fjármagns þannig, að þær
geti hafist á árinu 1975.



Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á 94. löggjafarþingi, en varð ekki útrædd. Hún er endur-

flutt nú með þeirri breytingu, að sjónvarpi til báta á fiskimiðum er bætt við.
t svari við fyrirspurn, sem lögð var fram veturinn 1972-73, kom fram, að 471

býli bjuggu í lok ársins 1972 við slæm eða ónothæf skilyrði til móttöku sjónvarps-
útsendinga. A því þingi var einnig upplýst, að 82 býli í Vestfjarðakjördæmi voru
án sjónvarpsmóttöku í lok ársins 1972 og 27 bjuggu við ónothæf skilyrði, eða sam-
tals 109 býli. t Austfjarðakjördæmi voru 73 býli án skilyrða til móttöku, en 43
með ónothæf skilyrði, eða samtals 116 býli. Í Norðurlandskjördæmi vestra mun
fjöldinn vera svipaður, en færri í öðrum kjördæmum, einkum á Suðurlandi og að
sjálfsögðu á Suðvesturlandi, þar sem nánast allir munu geta notið sjónvarps.

Samkvæmt upplýsingum Landssímans hefur lítið verið unnið að útbreiðslu
sjónvarps síðan. Er kennt um fjárskorti Ríkisútvarpsins. ÞÓ hafa nokkur býli til
viðbótar fengið aðstöðu til móttöku sjónvarpsútsendinga. Við þetta getur ofangreind
tala lækkað um 20-30 býli. Aftur á móti munu nokkur býli vantalin í ofangreind-
um fjölda og skilyrði víða mjög léleg. Niðurstaðan verður því sú, að lítil breyting
hefur orðið frá þessari talningu.

Sá fjöldi íbúa landsins, sem ekki fær notið sjónvarps, er ekki mikill. Það er
aðeins um 1 af hundraði landsmanna. Þetta er hins vegar yfirleitt sá hluti ibúanna,
sem býr í hinum afskekktustu byggðum, er í mörgum tilfellum innilokaður vikum,
ef ekki mánuðum saman, vegna snjóa, býr við erfiðustu skilyrði að ýmsu öðru
leyti, t. d. með tilliti til heilbrigðisþjónustu, menntamála o. fl., og telja má, að
örugglega eigi örðugast með aðgang að listum, fræðslu og skemmtunum ýmiss
konar, m. a. þeim, sem kostaðar eru af opinberu fé. Þetta eru með öðrum orðum
yfirleitt þeir íbúar landsins, sem segja má að hafi einna mesta þörf fyrir sjónvarpið.
Það mundi skapa þessu fólki ómetanlegan aðgang að ýmiss konar fræðslu, listum
og skemmtun, sem það fær annars ekki notið, og ný tengsl við umheiminn.

Að sjálfsögðu ber að líta á það sem skyldu þjóðarinnar allrar flð skapa lands-
mönnum, hvar sem þeir búa. sem Iikust lífskjör. Að ýmsu leyti er útilokað að
tryggja algjöran jöfnuð lífskjara. Sjónvarpið er hins vegar bæði ákaflega mikil-
vægur þáttur i nútíma lifskjörum og auk þess vel viðráðanlegt fyrir þjóðina að
veita landsmönnum, nánast því öllum. aðstöðu til afnota sjónvarps.

Landssíminn hefur ekki gert áætlun um kostnað við útbreiðslu sjónvarps til
allra þeirra býla. sem þess njóta ekki í dag. ÞÓ hafa kornið fram ýmsar upnJýs-
ingar um þetta. Hæstvirtur félagsmálaráðherra sagði í svari við fyrrnefndri fyrir-
spurn, að Landssíminn áætlaði. að einstök endurvarpsstöð kostaði a. m. k. 1.5 millj.
kr. að meðaltali. Miðað við 150 endurvarpsstöðvar hefði kostnaðurinn því orðið
225 millj. kr. á verðlagi um áramótin 1972-73. Annar háttvirtur þingmaður full-
yrti, að kostnaðurinn væri um 1 millj. kr. fyrir hverja endurvarpsstöð að meðaltali,
eða samtals um 150 millj. kr. Þess ber þó að gæta; að iðulega má leysa vandamál
einstakra bæja it ódýrari máta með því að leggja kapal með mögnurum að sjón-
varpsloftneti. sem er staðsett Í nokkurri fjarlægð. Eflaust má hækka ofangreindar
upphæðir um a. m. k. 50 af hundraði níl, en kostnaðurinn er þó óumdeilanlega
vel viðráðanlegur. '

Fyrir nokkru var samþykkt þingsályktun um athugun á útsendingu .sjónvarps
til báta II fiskimiðum landsins. Þetta mun hafa verið kannað og mun viða vera
kleift. Nauðsynlegt er að taka slíkar framkvæmdir einnig inn á framkvæmdaáætlun.

Í þingsályktunartillögu þessari er gert ráð fyrir þvi, að gerð verði þriggja ára
framkvæmdaáætlun um útbreiðslu sjónvarpsmóttöku i dreifbýli. Þetta er þýðingar-
mikið til þess að menn fái að vita, hvenær þeir mega gera ráð fyrir því. að þeim
verði sköpuð slík aðstaða.

Ljóst er, að tekjur Bfkisútvarpsins af þessum viðbótarnotendum eru hverfandi
miðað við kostnað. Ekki virðist þó ástæða til að fjölyrða um það. Sú sjálfsagða



skylda að skapa íbúum landsins sem líkust lífskjör verður ekki metin til fjár. Hins
vegar sýnir sú reynsla, sem fengin er, að Ríkisútvarpinu er ekki kleift að standa
straum af umræddum framkvæmdum af eigin tekjum og þeim fjárframlögum, sem
tíðkast hafa. því er nauðsynlegt að afla fjármagns í þessu skyni umfram það, sem
nú er.

Sjónvarpið er orðinn æði mikilvægur þáttur í lífskjörum manna, enda leggja
þeir landsmenn, sem ekki fá notið sjónvarps, á það ríka áherslu, að úr Þvi verði
bætt. Aðstaða til sjónvarpsmóttöku getur einnig vafalaust haft töluverð áhrif á
þróun byggðar á viðkomandi svæðum.

Það er von flutningsmanna, að Alþingi líti á það sem sjálfsagða skyldu þjóðar-
innar að veita sem allra flestum landsmönnum aðgang að þessum eftirsóttu Iífs-
gæðum. Jafnframt er því treyst, að tillaga þessi fái fljóta afgreiðslu, þannig að
framkvæmdir geti hafist á árinu 1975, enda munu fyrirliggjandi hjá Landssím-
anum nægar áætlanir á þessu sviði fyrir það ár og þriggja ára framkvæmdaáætlun
ætti að geta orðið tilbúin mjög fljótlega.


